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Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona 

Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia três de fevereiro de dois mil e vinte e um.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Mical Da-

masceno.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston, Ar-
naldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, 
Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, 
Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Bra-
ga, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, 
Paulo Neto, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, 
Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell Lages,  
Zé Inácio Lula e Zito Rolim.  Ausentes os (as) Senhores (as) Depu-
tados (as): Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, Doutor Leonardo 
Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Fábio Macedo, Othelino 
Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio e 
Vinícius Louro.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Em nome do povo e invocando a proteção de 
Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária 
para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, Senhor Pre-
sidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Ata lida e considerada aprovada. 

II – EXPEDIENTE. 

PROJETO DE LEI Nº 015 /2021

“Dispõe sobre a instituição de 
cursos gratuitos destinados à mulher 
gestante, sobre cuidados e atendimentos 
emergenciais a crianças de zero a seis 
anos e dá outras providências.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Ficam instituídos no Estado do Maranhão, cursos gra-
tuitos destinados à mulher gestante, usuária da rede pública estadual de 
saúde, sobre cuidados e atendimentos emergenciais a crianças de zero 
a seis anos.

Parágrafo único - Os cursos deverão ser ministrados em hospi-
tais e postos de saúde da rede pública estadual, durante o período do 
pré-natal, por equipes interdisciplinares das áreas de Medicina, Nutri-
ção, Enfermagem, Psicologia e Serviço Social, cujos profissionais são 
integrantes do quadro de servidores públicos do Estado do Maranhão.

Artigo. 2º - Os cursos deverão abordar os seguintes temas:
I - A importância do acompanhamento pré-natal;
II - Amamentação;
III - Vacinação;
IV - Primeiros-socorros;
V - Alimentação;

VI - Desenvolvimento Infantil;
VII - Cuidados básicos para evitar acidentes.
Artigo 3° - A Secretaria Estadual da Saúde ficará encarregada 

de promover todos os atos necessários para a implantação, criação de 
conteúdo e disponibilização dos cursos que serão ofertados.

Art. 4º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de 
dotação orçamentária própria, suplementadas, se necessário.

Artigo 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Plenário Nagib Haickel, 27 de janeiro de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposição legislativa objetiva instituir cursos gratui-
tos destinados à mulher gestante, usuária da rede pública estadual de 
saúde, sobre cuidados e atendimentos emergenciais a crianças de zero a 
seis anos, cursos estes que serão ministrados nos hospitais e postos de 
saúde, durante o acompanhamento do pré-natal.

O projeto visa instruir as gestantes sobre a importância do pré-
-natal; amamentação; vacinação; primeiros socorros; alimentação; de-
senvolvimento infantil e cuidados básicos para evitar acidentes com a 
criança.

Ressalta-se que é de relevante interesse público a instituição de 
medida preventiva, educativa e esclarecedora às futuras mães sobre os 
cuidados essenciais com a própria gestação e com a criança nos primei-
ros anos de vida.

Nesse sentido, oferecer ao ser humano em crescimento e em de-
senvolvimento condições qualificadas de cuidado representa um avan-
ço para a criação de gerações mais saudáveis. Além disso, sabe-se que 
o investimento em saúde na primeira infância determina a redução de 
uma série de doenças prevalentes na fase adulta, resultando na forma-
ção de uma sociedade mais saudável, com menor custo para o sistema 
de saúde. 

A Constituição Federal de 1988 assegura a todos o direito à saúde 
(art. 196), por intermédio da atuação do Estado, principalmente, visan-
do reduzir os riscos de doenças e outros gravames delas decorrentes. 
Insta consignar, por oportuno, que o referido preceito é ainda comple-
mentado pelo art. 2º, da Lei n.º 8080/90 (Lei do SUS), in litteris:

Art. 2º - A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício.

Com efeito, a saúde é um bem jurídico indissociável do direito à 
vida, devendo o Estado integrá-la às políticas públicas. Ademais, o Po-
der Público, qualquer que seja a esfera institucional, notadamente quan-
do da organização federativa, não pode se mostrar indiferente quanto à 
garantia dos direitos fundamentais, in casu, o direito à saúde.

Assim, pelos fatos expostos e pela relevância do tema, contamos 
com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente propositura.

Plenário Nagib Haickel, 27 de janeiro de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 016  /2021

¨DISPÕE ACERCA DA 
INSTITUIÇÃO DE PROGRAMA 
ESTADUAL DE INCENTIVO A 
REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE 
HIV/AIDS, SIFILIS E HEPATITES NA 
FORMA QUE INDICA¨.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º. Fica determinada a instituição de programa estadual de 
incentivo a realização de teste rápido de HIV/AIDS, Sífilis e Hepatites, 
com o objetivo atender a todos os pacientes usuários do sistema público 
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de saúde do Estado, mediante a inclusão no rol de exames de rotina.

Parágrafo Único. A realização do teste rápido seguirá os protoco-
los e normativas definidas pelas autoridades de saúde.

Art. 2º. Os pacientes usuários do sistema público de saúde do 
Estado, durante a realização da primeira consulta com profissional en-
fermeiro e/ou médico, serão orientados a submeter-se a realização dos 
testes e, de acordo com os resultados, serão encaminhados para os pro-
cedimentos específicos. 

Art. 3º. Caberá à Secretaria da Saúde do Estado do Maranhão – 
SES/MA a coordenação e gerência do programa previsto no caput do 
artigo anterior.

§1º. A Secretaria da Saúde do Estado poderá firmar convênios e 
parcerias com Entidades do setor público ou privado para execução do 
programa.

Art. 4º. O programa estadual será composto de ações preventivas, 
educativas e de assistência sempre buscando o bem-estar dos pacientes, 
por meio do fornecimento de tratamento adequado.

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 27 de janeiro de 2021. - WELLING-

TON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por escopo indicar ao governo esta-
dual a instituição de programa com vistas a estimular a realização de 
testes rápidos para o diagnóstico de HIV/AIDS, Sífilis e Hepatites em 
todos os usuários do sistema público de saúde do Estado, por meio da 
inclusão da solicitação dos mencionados testes nos exames de rotina.

Convém mencionar que, os testes rápidos são práticos e executa-
dos de forma simples, a partir da coleta de sangue ou fluído oral, com 
resultado em, no máximo, 30 (trinta) minutos.

Revela-se como crucial o desenvolvimento de políticas públicas 
voltadas ao estímulo da realização de testes para diagnóstico precoce 
dessas enfermidades, de modo a possibilitar o início imediato do trata-
mento de saúde adequado, propiciando o bem-estar dos pacientes.

Assim, demonstrada a relevância da matéria, e na certeza da 
aprovação, inclusive quanto ao regime de tramitação, submetemos o 
presente projeto de indicação a apreciação desta Augusta Casa Legis-
lativa.

Plenário Nagib Haickel, 27 de janeiro de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 017 /2021

Estabelece Prioridade para a va-
cinação contra COVID-19, das Pessoas 
com Deficiência no âmbito do Estado do 
Maranhão e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido a prioridade das pessoas com deficiên-
cia no âmbito no Estado do Maranhão para vacinação de contra CO-
VID- 19.  

Parágrafo único – Para fins previstos nesta Lei, entende-se por 
pessoa com deficiência aqueles que têm impedimentos de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em intera-
ção com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efe-
tiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.

Art. 2º Caberá a Secretária Estadual, a inclusão de Pessoas com 
Deficiência, estabelecer as diretrizes para a comercialização do disposto 
nesta Lei.

Art. 3º O Pode Executivo regulamentará esta Lei, estabelece 
prioridade na vacinação contra COVID-19 das Pessoas com Deficiên-
cia, no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 27 de janeiro de 2021. - WELLING-

TON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição que visa estabelecer prioridade na vaci-
nação contra COVID-19, das pessoas com deficiência no âmbito do 
Estado do Maranhão, em razão das condições de saúde e mobilidade 
que as acometem.

O direito à saúde é parte de um conjunto de direitos chamados de 
direitos sociais, que têm como inspiração o valor da igualdade entre as 
pessoas.  Tal direito está descrito no art.196 da Constituição Fede-
ral: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e ser-
viços para a promoção, proteção e recuperação”.

Cumpre mencionar que a saúde é um direito social disposto na 
Constituição Federal, em seus arts. 6º e 196, que o art. 24, XII, aduz 
ser competência concorrente entre a União e os Estados legislar sobre 
a proteção à saúde, que o art. 23, II estabelece ser competência comum 
entre os entes federados cuidar da saúde e assistência pública, bem 
como as mesmas previsões encontram-se dispostas na Constituição do 
Estado do Maranhão.

Por fim, ressalto que esse Projeto de Lei Ordinária visa à proteção 
e acesso à saúde, e à promoção de tão importantes direitos fundamentais 
e, por isso, solicita-se que esta Casa Legislativa atue pela aprovação 
deste Projeto.

Plenário Nagib Haickel, 27 de janeiro de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 018 /2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
os Cartórios que prestam serviços nota-
riais no Estado do Maranhão informa-
rem ao Detran-MA a transferência de 
propriedade de veículos, no ato do re-
conhecimento das firmas do vendedor e 
do comprador apostas no Certificado de 
Registro de Veículo - CRV.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Ficam os cartórios notariais do Estado do Maranhão obri-
gados a comunicar ao Detran-MA a transferência de propriedade de 
veículos no ato do reconhecimento das firmas do vendedor e do com-
prador, apostas no Certificado de Registro de Veículo - CRV.

§ 1º A comunicação ao Detran-MA deverá ser realizada por meio 
eletrônico, sem ônus para os

usuários do serviço notarial.
§ 2º Para o cumprimento do disposto no “caput”:
I – os notários:
a) devem estar cadastrados na Secretaria de Estado de Fazenda do 

Estado do Maranhão nos
termos de disciplina por ela estabelecida;
b) não cobrarão emolumentos adicionais aos atuais.
II – os veículos devem estar registrados no Estado do Maranhão.
§ 3º O não cumprimento da obrigação de que trata o “caput” 

sujeita o notário à imposição de multa correspondente a 30 (trinta) UPF/
MA por veículo.

§ 4º Poderá ser fornecido às partes, quando solicitada, certidão 
de termo de reconhecimento de firma por autenticidade, com indicação 
do cumprimento das obrigações impostas por esta lei, mediante 
recolhimento de emolumentos.

§ 5º Ao término do procedimento realizado pelo notário será 
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emitido recibo digital de confirmação da realização da transmissão.

Art. 2º O cumprimento da obrigação disposto no artigo anterior 
pelo notório, dispensa o transmitente e o adquirente de cumprir com a 
obrigação de comunicar a alienação do veículo às autoridades compe-
tentes, conforme os termos legais.

Art. 3º A comunicação de venda ao Detran-MA fica mantida na 
modalidade vigente para os demais casos de venda de veículos, através 
de nota fiscal de concessionárias, contratos particulares e outros meios 
comprobatórios da venda referendados pelo Detran-MA.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 27 de janeiro de 2021. - WELLING-

TON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Visa o presente Projeto de Lei tornar obrigatório que os Cartórios 
que prestam serviços notariais informarem ao Detran-MA a transferên-
cia de propriedade de veículos, no ato do reconhecimento das firmas do 
vendedor e do comprador apostas no Certificado de Registro de Veículo 
- CRV.

Como sabido, a comunicação de venda é um processo de registro 
de informação junto ao Detran-MA sobre a transferência da propriedade 
de um veículo, a qual tem como finalidade eximir o antigo proprietário 
de responsabilidade sobre o veículo vendido, quanto a pagamento de 
multas, pontuação na carteira de habilitação, pagamento de IPVA e in-
denização por acidente de trânsito, entre outros.

Hoje o usuário, após o reconhecimento de firma no Cartório de 
Notas, precisa procurar o DETRAN para realizar tal comunicação, o 
que traz um trabalho a mais para o cidadão e que na maioria das vezes 
não é feito. Assim, enquanto o proprietário do veículo não se dirigir 
ao órgão de trânsito (DETRAN) para entregar a cópia autenticada do 
comprovante de transferência de propriedade, devidamente preenchido, 
datado e assinado, ficará responsável pelo bem até que o novo proprie-
tário proceda a transferência para o seu nome.

Dessa feita, o comunicado de venda de veículo feita em Cartório 
permite com que todo processo seja feito em apenas um local, de ma-
neira fácil e rápida.

Além disso, é perfeitamente plausível que, ato do reconhecimen-
to das firmas do vendedor e do comprador, o próprio cartório que reco-
nheceu as firmas comunique automaticamente ao Detran-MA a trans-
ferência de propriedade por meio eletrônico, sem nenhum ônus para os 
usuários, ressalvadas as despesas cartorárias com o reconhecimento das 
firmas e demais cobranças pertinentes.

Na realidade, a comunicação eletrônica de venda de veículos 
pelos Cartórios tem o nítido propósito de conferir efetividade ao arti-
go 134, do Código de Trânsito Brasileiro que dispõe que, “no caso de 
transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar 
ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta 
dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de proprieda-
de, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabili-
zar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até 
a data da comunicação”. Contudo, conforme verificamos no dia a dia, 
a “comunicação de venda documental”, vem se revelando ineficaz, na 
medida em que, na maioria das vezes, o vendedor do veículo não aten-
de a determinação legal e deixa da comunicar a venda, o que mantêm 
desatualizadas as bases de dados do Detran/MA, desencadeando conse-
quências, tanto na esfera administrativa quanto judicial.

Ademais, com a devida comunicação de venda, faz com que as 
infrações e demais débitos passem a ser registrado em nome do atual 
proprietário, o comprador. Com esse procedimento, busca evitar uma 
série de problemas, inclusive de ordem judicial, uma vez que não é raro 
pessoas procurarem o Detran alegando que venderam o veículo, e que 
não foi feito a transferência e que por isso, estão recebendo as penalida-
des de erros cometidos pelos compradores.

Portanto, o presente Projeto de Lei visa desburocratizar e conferir 
celeridade ao processo de transferência de propriedade de veículos nos 
casos em que o vendedor e o comprador compareçam em cartório para 
reconhecerem suas firmas no Certificado de Registro de Veículo - CRV. 

Importante registrar ainda que tal proposta, que autoriza a adoção do 
Sistema de Comunicação Eletrônica de Veículos pelos Cartórios de No-
tas, nos moldes aqui propostos, já foi aprovada em outros Estados da

Finalmente, importante frisar, mais uma vez, que o procedimento 
irá conferir maior segurança para as partes (vendedor/comprador) na 
transação de venda de veículos e ainda assegurará ao próprio Estado a 
correta identificação de seus proprietários

Assim, pelos fatos expostos e pela relevância do tema, contamos 
com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente propositura.

Plenário Nagib Haickel, 27 de janeiro de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 019 /2021

Dispõe sobre a divulgação do Dis-
que Denúncia nos meios que especifica e 
dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º As empresas concessionárias que prestam serviços públi-
cos de abastecimento de água, de saneamento, de gás, de fornecimento 
de dados e de distribuição de energia elétrica, sediada no Estado do 
Maranhão, deverão manter no mínimo a cada 60 dias, em suas faturas 
mensais, seja digitais ou correspondência física, os seguintes telefones: 
Disque Denúncia Nacional, Disque Denúncia Estadual e Central de 
Atendimento à Mulher.  

Parágrafo único – A divulgação de que trata o caput do artigo 
deverá ser afixada em local de fácil visualização na fatura, conta e bo-
letos, e conterá o seguinte:

Violência contra a mulher, Violência contra idosos, violação dos 
Direitos Humanos da População e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes é crime. Denuncie! 

I - Disque Denúncia Nacional: Disque 100;
II- Disque Denúncia Estadual: Disque 181;
III- Central de Atendimento à Mulher: Disque 180. 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Nagib Haickel, 27 de janeiro de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Cumpre mencionar que o presente Projeto de Lei visa promover 
a divulgação do Disque Denúncia Nacional, Disque Denúncia Estadual 
e Central de Atendimento à nas contas mensais dos serviços públicos de 
abastecimento de água, distribuição de energia elétrica, distribuição de 
gás natural e de dados no âmbito do Estado do Maranhão.  

O Disque Denúncia é um serviço de combate ao crime em ope-
ração no Estado do Maranhão e em outros estados do Brasil. A ideia de 
fazer com que esses números sejam do conhecimento de todos, e assim, 
combater a violência que tanto mal causa a nossa sociedade. 

Dessa forma, o Disque Denúncia é um serviço de atendimento 
telefônico ao cidadão, ajudando, muito, o trabalho da polícia. Afinal, 
a proteção do Estado é uma questão de cidadania. Através da ajuda da 
população denunciando os diversos crimes cometido contra à mulher, 
contra grupos sociais mais vulneráveis, contra idosos e ainda explora-
ção sexual de crianças e adolescentes, nesse caso o Estado faz valer os 
direitos a todos os cidadãos e no caso especifico, o direito a dignidade 
e a vida. 

Contudo, o Disque Denúncia é uma ferramenta à disposição da 
população, o canal todos podem participar de maneira mais segura na 
luta contra o crime, através da garantia do anonimato, inclusive em ca-
sos de pagamento de recompensa. E por fim, as ligações  não são ras-
treada ou gravadas.

Assim, pelos fatos expostos e pela relevância do tema, contamos 
com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente propositura.
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Plenário Nagib Haickel, 27 de janeiro de 2021. - WELLING-

TON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 020 /2021

Dispõe sobre a reserva de vagas de 
estágio de nível superior em órgãos ou 
entidades da Administração Pública do 
Estado do Maranhão para pessoas com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Os órgãos e entidades da Administração Pública do Es-
tado do Maranhão ficam obrigados a destinar de 1% (um por cento) 
das vagas de estágio de nível superior para pessoas com idade igual o 
superior a 60 (sessenta) anos.

Parágrafo único. Para fins desta Lei, considera-se estágio o ato 
educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de traba-
lho, conforme o disposto na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro 
de 2008, ou em outra que vier a substituí-la.

Art. 2º As pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos poderão concorrer às vagas de que trata o art. 1º desde que estejam 
regularmente matriculadas e com frequência devidamente comprovada 
em instituições públicas ou privadas de ensino superior, em curso com-
patível com as atividades a serem desenvolvidas.

Art. 3º Se a quantidade de candidatos com idade igual ou supe-
rior a 60 (sessenta) anos for menor do que o número de vagas a eles re-
servadas, as remanescentes serão ocupadas pelos demais concorrentes.

Art. 4º O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelos ór-
gãos ou entidades públicas ensejará a responsabilização administrativa 
de seus dirigentes em conformidade com a legislação aplicável.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 27 de janeiro de 2021. - WELLING-

TON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre a reserva de vagas de 
estágio de nível superior em órgãos ou entidades da Administração Pú-
blica do Estado do Maranhão para pessoas com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos.

Em resumo, a proposição ora apresentada tem por finalidade 
assegurar um mecanismo de inclusão para que idosos tenham a opor-
tunidade de colocar em prática os fundamentos teóricos apreendidos 
no ensino superior ainda em curso e vivenciar o cotidiano da profissão 
pretendida. Embora grande parte dos postulantes a uma vaga de estágio 
esteja entre os mais jovens, é preciso reconhecer que, com o aumento da 
expectativa de vida e o envelhecimento da população brasileira, muitas 
pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos demandam no-
vas oportunidades, notadamente em relação aos estágios obrigatórios, 
que são condição para obtenção dos diplomas.

Com efeito, de acordo com o IBGE, entre 2005 e 2015, a pro-
porção de idosos de 60 anos ou mais na população do Brasil passou 
de 9,8% para 14,3%. Além disso, verificou-se uma queda no nível de 
ocupação dos idosos de 30,2% para 26,3%. Nesse contexto, a intenção 
da proposta é instituir uma espécie de ação afirmativa em prol daqueles 
que, em fase avançada da vida, ainda pleiteiam qualificação profissio-
nal e a vivência de experiências práticas no âmbito da Administração 
Pública.

No mérito, a ação afirmativa ora sugerida revela-se compatível 
com o princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição Federal), 
uma vez que garante a igualdade de oportunidades em favor de consi-
derável parcela da população, muitas vezes alijada nos processos de se-
leção de vagas de estágio profissional.  Ademais, a medida coaduna-se 
com a proteção especial conferida pela Constituição Federal aos idosos 

(art. 230), bem como com as diretrizes adotadas pela Lei Federal nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003.

Inclusive, diversos entes da federação brasileira começaram a 
discutir medidas legislativas com teor semelhante. Nesse sentido, ci-
ta-se: Projeto de Lei nº 677/2017, da Câmara Municipal de São Paulo; 
Projeto de Lei nº 271/2018, da Câmara Municipal de Porto Alegre e 
Projeto de Lei nº 1411/2019, da Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro.  Em Campo Grande, já existe norma em vigor garantin-
do a reserva das vagas de estágio de nível superior em favor de idosos 
(Lei Municipal nº 6.212/19, de 28 de maio de 2019).

Por fim, cumpre destacar que o exercício da competência legis-
lativa tem amparo na autonomia estadual para disciplinar aspectos ati-
nentes a sua organização administrativa, com fulcro nos arts. 18, caput, 
e 25, § 1º, da Constituição de 1988. 

Diante do exposto, solicita-se o valoroso apoio dos Nobres Par-
lamentares da Assembleia Legislativa para a aprovação do presente 
Projeto de Lei.

Plenário Nagib Haickel, 27 de janeiro de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 021 /2021

CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO MARA-
NHENSE DE ÁRBITROS DE FUTSAL 
– AMAFUSA.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação 
Maranhense de Árbitros de Futsal – AMAFUSA, com sede e foro no 
município de São Luís -MA.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-

quimão”. - São Luís, 01 de fevereiro de 2021. - Prof. Marco Aurélio 
da Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB
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REQUERIMENTO N° 013 /2021 

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento 
do Sr José de Ribamar Pires de Castro, externando o mais profundo 
sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 27 de janeiro 
do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 014/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 158, inciso I e 174 do Regimen-
to Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa 
Excelência que, após ouvida a Mesa, seja realizada Audiência Pública, 
a ser promovida pela Comissão de Meio Ambiente, em data a ser de-
finida. O objetivo é discutir sobre o problema da falta de água no polo 
Gapara, abrangendo outros 06 (seis) bairros e, ainda, a contaminação de 

09 (nove) poços na região do Itaqui-Bacanga.
Plenário Deputado Nagib Haickel, Palácio Manuel Beckman - 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro de 
2021. - Wellington do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 015/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 158, inciso I e 174 do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Ex-
celência que, após ouvida a Mesa, seja realizada Audiência Pública, a 
ser promovida pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, em data a 
ser definida. O objetivo é discutir sobre as obras de implantação do BRT 
e prolongamento da Avenida Litorânea.

Plenário Deputado Nagib Haickel, Palácio Manuel Beckman - 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro de 
2021. - Wellington do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 016 /2021

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 174 do Regimento Interno desta 
Casa Legislativa, à Comissão de Obras e Serviços Públicos da Assem-
bleia Legislativa do Maranhão, baseando-se na alínea “c”, inciso IX, 
art. 30 do Regimento Interno, que coloca assuntos relativos às obras 
públicas, ao seu uso e gozo, bem como sobre interrupção, suspensão 
e alteração de empreendimentos públicos um dos pontos da referida 
Comissão, que seja realizada VISITA DE INSPEÇÃO ÀS OBRAS 
DE IMPLANTAÇÃO DO BRT NA AVENIDA HOLANDESES E A 
AMPLIAÇÃO DA AVENIDA LITORÂNEA , em dia e hora a serem 
definidas, com o objetivo de averiguar a situação da referida obra.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 28 de janeiro de 2021. 
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 017 /2021

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 174 do Regimento Interno desta 
Casa Legislativa, à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, baseando-se na alínea “a”, inciso VI, art. 30 do Regimento 
Interno, que coloca assuntos relativos a saúde em geral como um dos 
pontos da referida Comissão, que seja realizada VISITA DE INSPE-
ÇÃO ÀS UNIDADES HOSPITALARES REFERÊNCIA NO TRA-
TAMENTO DE COVID-19 EM SÃO LUÍS, em dia e hora a serem 
definidas, com o objetivo de averiguar a situação da referidas unidades.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 28 de janeiro de 2021. 
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 018 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvi-
do a Mesa, seja encaminhado expediente SECRETÁRIO DE SAÚDE 
DO ESTADO DO MARANHÃO, CARLOS LULA, solicitando in-
formações quanto aos motivos da ausência do fornecimento e distribui-
ção do medicamento quetiapina 200mg para tratamento de transtorno 
bipolar e esquizofrenia na Farmácia Estadual de Medicamentos Espe-
cializados – FEME. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, 28 de janeiro de 2021 - 

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 019 /2021

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta 
Casa Legislativa, à Comissão de Saúde, que realize uma visita in loco 
em data e horário a serem definidos à Farmácia de Medicamentos 
Especializados - FEME, a fim de averiguar a falta de medicamentos 
na unidade. Para tanto, solicita-se que sejam convidados representan-
tes da Secretaria de Estado da Saúde, do Ministério Público Estadual 
por meio da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde e da Defensoria 
Pública do Estado por meio do núcleo de defesa da saúde. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 28 de janeiro de 2021. 
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 020 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvido o plenário, esta Casa encaminhe expediente aos Excelentíssimos 
Senhores Presidente da Câmara Federal, Presidente do Senado Federal, 
Deputados Federais e Senadores do Estado do Maranhão, solicitando a 
prorrogação do Auxílio Emergencial até o dia 30 de abril de 2021.

O Auxílio Emergencial, como se sabe, socorreu milhões de famí-
lias brasileiras em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Segun-
do os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid 
(Pnad Covid-19) mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 41% dos domicílios brasileiros receberam 
Auxílio Emergencial em novembro de 2020, o que representa cerca de 
28 milhões de famílias atendidas pelo benefício. 

Com o fim do Auxílio Emergencial em dezembro de 2020, a de-
sigualdade pode retroceder aos anos 80. O índice de pobreza no Brasil, 
situação de quem recebe até um terço do salário mínimo (hoje, 366 
reais) caiu de 18,7% em 2019 para 11% em setembro de 2020. Sem os 
benefícios pagos pelo governo federal, esse indicador pode disparar e 
alcançar 24%, ou seja, quase um quarto de toda a população, nos cál-
culos do sociólogo Rogério Barbosa, do Instituto de Estudos Sociais e 
Políticos (Iesp) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

A atual situação do Brasil e do mundo revela que a pandemia 
chegou mais forte em 2021, com números de casos e mortes aumen-
tando drasticamente e preocupando as autoridades mundiais. Somente 
no Brasil, 217 mil mortes por COVID-19 já foram registradas até 
a presente data, e mais de 8,8 milhões de pessoas infectadas lutam 
para se recuperar da doença. 

O fim do Auxílio Emergencial e a taxa recorde de desemprego no 
País (atualmente, 14,6%) podem levar o Brasil a uma explosão social, 
o que agravará ainda mais a pobreza entre as famílias brasileiras. So-
mado a isso,  a inflação de alimentos e da cesta básica atinge em cheio 
a renda dos mais pobres. De acordo com projeção de especialistas, em 
torno de 48 milhões de pessoas, sobretudo trabalhadores informais, 
ficarão sem ajuda financeira do governo federal com o fim do Auxílio 
Emergencial.

Desta feita, tendo em vista os casos de reinfecção por covid-19 
ao redor do mundo, bem como no Brasil, a descoberta de uma nova 
linhagem do Coronavírus em Estados brasileiros e a segunda onda de 
infecções que estamos passando neste momento, a prorrogação do 
Auxílio Emergencial é uma necessidade premente. São milhões de 
homens, mulheres e jovens perdendo a esperança, situação que exige 
dos agentes políticos e de todas as autoridades brasileiras ações mais 
efetivas para socorrer o povo e garantir o enfrentamento da pandemia 
no País.

Diante do exposto, apresento este Requerimento, na certeza de 
sua aprovação e na expectativa de que esta Casa Legislativa interceda 
junto aos Excelentíssimos Senhores Presidente da Câmara Federal, 
Presidente do Senado Federal, Deputados Federais e Senadores do 
Estado do Maranhão no sentido de que seja prorrogado o Auxílio 
Emergencial até 30 de abril de 2021, em razão da grave crise sani-
tária que o Brasil e o mundo enfrentam com a pandema do coro-
navírus.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 26 de janeiro de 2021. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ 
INÁCIO - Deputado Estadual – PT

INDICAÇÃO Nº 078/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Açailândia, Senhor Aluísio Sil-
va Sousa, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, de 
14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
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tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-

rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 079/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Afonso Cunha, Senhor Arqui-
medes Américo Bacelar, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

 NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e
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Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-

nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 080/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Água Doce do Maranhão, Senho-
ra Thalita E. Silva Carvalho Dias, solicitando observar ao disposto na 
Portaria GM-MS 69, de 14/1/202

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO
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PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 

sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);
II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 081/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara, Senhor William Gui-
marães da Silva, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
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sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 

cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 082/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
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ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Aldeias Altas, Senhor Kedson 
Araújo Lima, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, 
de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 

ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;
V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-

bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 
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Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 083/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Alto Alegre do Maranhão Senho-
ra Nilsilene Santana Ribeiro Arruda, solicitando observar ao disposto 
na Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde - CNES.
Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-

tações do Ministério da Saúde:
I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 

a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
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Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 084/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Altamira do Maranhão Senhora 
Ileilda Moraes da Silva Cutrim, solicitando observar ao disposto na 
Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 

a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 
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as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 085/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Alegre do Pindaré Senhor 
Francisco Dantas Ribeiro Filho, solicitando observar ao disposto na 
Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
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sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 086/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Parnaíba, Senhor Itamar 
Nunes Vieira, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, 
de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 

sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
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cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 087/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 

ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Amarante do Maranhão, Se-
nhor Vanderly Gomes Miranda, solicitando observar ao disposto na 
Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
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ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 088/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Amapá do Maranhão, Senhora 
Nelene da Costa Gomes, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
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de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.

Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 
sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 088/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Amapá do Maranhão, Senhora 
Nelene da Costa Gomes, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
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a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 090/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Anapurus, Senhora Vanderly de 
Sousa do Nascimento Monteles, solicitando observar ao disposto na 
Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO
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PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 

sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);
II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 091/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Apicum-Açu, Senhor José de 
Ribamar Ribeiro, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-
-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
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sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 

cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 092/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
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ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Araguanã, Senhor Flávio Ronne 
Amorim Muniz, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 

ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;
V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-

bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 
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Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 093/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Araioses, Senhora Luciana Ma-
rão Félix, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, de 
14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde - CNES.
Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-

tações do Ministério da Saúde:
I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 

a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
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Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 094/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Arame, Senhor Pedro Fernan-
des Ribeiro, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, 
de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 

a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                           QUINTA-FEIRA, 04 DE FEVEREIRO DE 2021   27
as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 095/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Axixá, Senhora  Maria Sônia Oli-
veira Campos, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
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sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 096/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Arari, Senhor Rui Fernandes 
Ribeiro Filho, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 

contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
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(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 097/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bacabeira, Senhora Carla Fer-

nanda do Rego Gonçalo, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;
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V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-

bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 098/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacabal, Senhor Edvan Bran-
dão de Farias, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.
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Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-

tações do Ministério da Saúde:
I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 

a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 099/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Braide, bem como ao Secretário Municipal de Saúde - SEMUS, Se-
nhor Joel Nunes Júnior, solicitando a inclusão de estudantes da área de 
saúde, que estejam estagiando nas unidades de saúde do Município, no 
plano de vacinação contra a Covid-19, para fins de imunização.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 100/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacuri, Senhor  Washington 
Luis de Oliveira, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO
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PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 

sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);
II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 101/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bacurituba, Senhora Letícia Lí-
bia Barros Costa, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
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sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 

cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 102/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Saúde do Estado do Mara-
nhão, Senhor Carlos Lula, solicitando a inclusão de estudantes da área 
de saúde, que estejam estagiando nas unidades de saúde do Estado, no 
plano de vacinação contra a Covid-19, para fins de imunização. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 29 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 103/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bernardo do Mearim, Senhor 
Arlindo de Moura Xavier Júnior, solicitando observar ao disposto na 
Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-

ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.
Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-

mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
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VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 104/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bequimão, Senhor  João Batista 
Martins, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, de 
14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 

1.026, de 6 de janeiro de 2021;
Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-

quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
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VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 105   /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e ao Secretário de 
Estado da Saúde, Dr. CARLOS EDUARDO LULA, solicitando-lhes 
que adotem providências, A FIM DE RESTABELECER O FORNE-
CIMENTO DO MEDICAMENTO QUETIAPINA 200 MG, NA 
FEME (FARMÁCIA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS ESPE-
CIALIZADOS), EM SÃO LUIS NO ESTADO DO MARANHÃO.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibili-
dade de restabelecer o fornecimento dos medicamentos quetianpina de 
200 mg, que é suma importância para tratamento de transtorno bipolar 
e esquizofrenia.

Convém ressaltar que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, que deve garantir, mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação, conforme art. 196 da Constituição Federal

Desse modo fica reconhecido a saúde como direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 28 de janeiro de 2021. 

- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 106/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buritirana, Senhor Tonisley dos 
Santos Sousa, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, 
de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.
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Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-

tações do Ministério da Saúde:
I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 

a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 107/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buriticupu, Senhor João Carlos 
Teixeira da Silva, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
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população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 

a COVID-19: 
I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-

ção e data de nascimento);
II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 108 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barão de Grajaú, Senhor Claudimê 
Araújo Lima, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, 
de 14/1/2021.

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19nossistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO
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PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 

sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);
II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 109/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Balsas, Senhor Erik Augusto Costa 
e Silva, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, de 
14/1/2021.

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19nossistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
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sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 

cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 110/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
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do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barreirinhas, Senhor Amílcar 
Gonçalves Rocha, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021.

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19nossistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 

ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;
V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-

bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 
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Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 111/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Buriti Bravo, Senhora Luciana 
Borges Leocádio solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde - CNES.
Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-

tações do Ministério da Saúde:
I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 

a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
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Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 112/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bela Vista do Maranhão, Senhor 
José Augusto Sousa Veloso Filho, solicitando observar ao disposto na 
Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021.

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 

a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 
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as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 113/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Benedito Leite, Senhor Ramom 
Carvalho de Barros, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-
-MS 69, de 14/1/2021.

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19nossistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
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sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 114/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Boa Vista do Gurupi, Senhora Dil-
cilene Guimarães de Melo Oliveira, solicitando observar ao disposto na 
Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021.

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19nossistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 

sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
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cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 115/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-

do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buriti, Senhor José Arnaldo 
Araújo Cardoso solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
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ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 116/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bom Jardim, Senhora Christianne 
de Araújo Varão, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021.

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19nossistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
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de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.

Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 
sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 117/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bom Jesus das Selvas, Senhor 
Luís Fernando Lopes Coelho, solicitando observar ao disposto na 
Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
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a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 118/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Brejo, Senhor José Farias de 
Castro, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, de 
14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO
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PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 

sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);
II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 119/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bom Lugar, Senhora Marlene Silva 
Miranda, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, de 
14/1/2021.

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19nossistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
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sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 

cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 120/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-



  52       QUINTA-FEIRA, 04 DE FEVEREIRO DE 2021                                                     DIÁRIO DA ASSEMBLEIA52
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Belágua, Senhor Herlon Cos-
ta Lima, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, de 
14/1/2021.

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19nossistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
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Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 121_______/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Brejo de Areia, Senhor Francisco 
Alves da Silva solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, 
de 14/1/2021.

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19nossistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-

tações do Ministério da Saúde:
I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 

a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
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rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

INDICAÇÃO Nº 122/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que 
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o 
Senhor Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe que 
adote providências no sentido de encaminhar a esta Casa Legislativa 
Proposição de Lei Complementar, que Dispõe sobre a regulamentação 
da Emenda Constitucional nº 084/2019, de minha autoria, que altera 
o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que versa sobre a 
criação do Fundo Estadual de Proteção aos Animais, conforme anexo.

A presente medida tem por objetivo de garantir maior eficácia 
às políticas públicas de proteção aos animais, cujos recursos serão ex-
clusivamente aplicados em ações destinadas à assistência e fomento as 
políticas públicas de proteção dos animais no Estado do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 01 de fevereiro de 2021. - CÉ-
SAR PIRES - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO DE LEI Nº       / 2019

Dispõe sobre a Isenção do Paga-
mento da Tarifa de Embarque, em trans-
porte Aquaviário de passageiros, Ferry-
-Boat, no âmbito do Estado do Maranhão 
e dá outras providências.

Art. 1º – Ficam isentos do pagamento da Tarifa de Embarque, as 
pessoas portadoras de doenças renais e cardíacas crônicas, em Trans-
porte Aquaviário de passageiros, Ferryboat, no âmbito do Estado do 
Maranhão.

Parágrafo único – As formas e critérios para a concessão da 
isenção tratada no “caput” do artigo primeiro da presente Lei, serão 
estabelecidas através de regulamentação própria pelo Poder Executivo.

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 123 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e ao Secretário de 
Estado de Cultura, ANDERSON LINDOSO, solicitando que aprecie a 
possibilidade de articular a REABERTURA DE PERÍODO PARA O 

RECEBIMENTO EDITAIS A FIM DE CONTEMPLAR OS PRO-
FISSIONAIS DE CULTURA COM A LEI ALDIR BLANC.

Pelo presente, solicito a vossa excelência que aprecie a possibi-
lidade de articular a reabertura de período para o recebimento editais a 
fim de contemplar os profissionais de cultura com a Lei Aldir Blanc. O 
objetivo é garantir a concessão do auxílio emergencial aos profissionais 
da cultura. Esses profissionais sofrem, até hoje, o impacto econômico 
da pandemia, já que até o presente momento ainda há restrições.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 01 de fevereiro de 
2021. - Wellington do Curso - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Oradores inscritos no Pequeno Expediente. 
Deputada Mical Damasceno, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem revi-
são da oradora) – A Deus seja a glória! Senhor Presidente, Mesa Dire-
tora, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a Deus, por este momento, 
eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de iniciar mais um ano 
como representante do povo do Maranhão, muito especialmente os con-
servadores do nosso Estado, mais uma vez, reitero meu compromisso 
com a causa conservadora, principalmente no que tange os princípios e 
costumes cristãos. Nesta oportunidade, eu quero aqui, mesmo na ausên-
cia do nosso Presidente Othelino, eu quero parabenizá-lo pela recondu-
ção ao cargo de Presidente desta Casa, bem como toda a Mesa Diretora, 
devidamente empossada. Como serva de Deus, oro pelos ilustres depu-
tados para que seja mantido o bom andamento desta Sessão Legislativa 
2021. E por falar em Presidente, quero também aqui aproveitar para 
cumprimentar, com todo carinho, o mais novo Presidente CEADEMA - 
Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Estado do Maranhão, 
o Pastor Francisco Soares Raposo Filho, mais conhecido como Pastor 
Raposo, verdadeiro homem de Deus, honrado, respeitado, não apenas 
na cidade de Bacabal, onde também exerce a Presidência da Assembleia 
de Deus local, mas também por todo o Estado. Meu querido Pastor, eu 
desejo, Pastor Raposo, que o Senhor Jesus possa lhe dar sabedoria na di-
reção da nossa instituição. E aproveito para agradecer todo apoio, todos 
os conselhos que tem me dado e me ajudado em nosso mandato. Eu de-
sejo também aqui aos nobres colegas deputados que este ano seja mais 
um ano de harmonia e paz. Sei que debateremos intensamente diversas 
matérias, neste ano, mas que o calor da emoção não cause mal-estar 
ou inimizade. Assim, humildemente, eu quero deixar um alerta amigo 
para que esta Casa não aprove nem um projeto de lei que fira os bons 
princípios da célula mater da sociedade, que é a família. Por Deus e com 
os votos dos cristãos, fui eleita para lutar por esta causa e meu convite, 
caro colega, é que me ajude nessa luta, quem sabe se você precisará de 
nós, cristãos, em projetos futuros. Falo isso porque, nas eleições muni-
cipais passadas, alguns colegas visitaram os nossos templos, as nossas 
igrejas, na tentativa de conquistar os votos dos cristãos, mas esses votos 
foram perdidos pelo posicionamento contra nossas bandeiras aqui nesta 
Casa. Então, o alerta aqui da amiga, Deputada Mical Damasceno, é ape-
nas para o companheirismo ético e não conveniências eleitorais. Eu não 
posso também deixar de mencionar a luta incansável dos profissionais 
de saúde de todo o estado que, mesmo estafados, seguem cumprindo 
a sua missão. Também como não lembrar das vítimas, assim que os 
chamam, vítimas da covid-19. Eu oro a Deus para que conforte diversas 
famílias que perderam seus entes queridos, mas também rogo a Deus 
para que tenha misericórdia de nós. Eu me posiciono inclusive aqui 
contra a solicitação de lockdown, medida extrema dos defensores públi-
cos Clarisse Binda, Cosmo da Silva e Diego. Para mim, isso é injustifi-
cável, pois o Maranhão é um dos poucos Estados do Brasil com a crise 
sob controle. Eu estava lendo aqui um versículo, Deputado Zito Rolim, 
meu amigo Antônio Pereira, em Provérbios, capítulo 18, versículo 1: 
“Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez”. 
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Eu sou contra esse tal de isolamento, esse lockdown, pois as pesquisas 
dizem que o isolamento aumentou o índice de divórcio, de suicídio e de 
depressão. Eu espero em Deus que as nossas igrejas não sejam atingidas 
e forçadas, obrigadas, a fecharem suas portas, porque, neste momento, 
nós devemos nos apegar com nossa fé, para a gente conseguir vencer 
esse momento tão difícil dessa pandemia que tem levado muitas vidas. 
Eu finalizo, também esse primeiro discurso, repugnando a decisão ar-
bitrária do Ministério Público que entrou com uma ação para anular a 
lei que inseriu este livro, a Bíblia, como no acervo bibliográfico das bi-
bliotecas penitenciárias. Esse livro é o livro mais perseguido do mundo. 
A gente incomoda, tem pessoas que se incomodam até a gente carregar 
este livro. Então, o que tiver no nosso alcance, a nossa assessoria jurí-
dica vai trabalhar em cima disso para derrubar esta ação do Ministério 
Público. Então, esta matéria foi também debatida e votada nesta Casa, 
tendo aceitação unânime e sancionada pelo governador do estado e de 
forma antidemocrática, o Ministério Público vem, anula o Poder Le-
gislativo e Executivo, inadmissível, pois a lei não obriga ninguém a ler 
a Bíblia, lê quem quer. Os presidiários vão ler se quiserem participar 
deste programa. A Bíblia só estará disponível. Essa é a minha revolta. A 
minha tristeza. A minha decepção com o Ministério Público. Eu quero 
aqui agradecer, mais uma vez, e desejar a todos os nossos colegas de-
putados, ao nosso Presidente Othelino, que possamos fazer esta Sessão 
Legislativa 2021 em paz, em amizade, é assim que eu rogo a Deus! 
Muito obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Deputada Dra. Cleide Coutinho, por cinco 
minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO (sem 
revisão da oradora) – Bom dia a todos! Eu estou aqui mais uma vez 
junto a vocês, com muito orgulho, reiniciando o ano, esperando que 
Deus nos conceda a saúde a todos e conforto aos que perderam os entes 
queridos, mas, meus amigos, eu estou aqui apenas, para fazer uma indi-
cação, ao Senhor Governador Flávio Dino, e à Senhora Diretora-Geral 
do Detran, Senhora Larissa Abdalla, solicitando a implantação de uma 
banca examinadora fixa para autoescola, lá em Caxias. Essa solicitação 
se dá pela premente necessidade de que as autoescolas de Caxias se 
encontram para realizar seus exames práticos. Ocorre que a demanda 
de exame, na cidade de Caxias, é bastante significativa e a implantação 
dessa banca fixa, fará com que as autoescolas possam otimizar seus 
atendimentos no município. O povo de Caxias tem que sair, se deslocar 
para cidades vizinhas, o que não se justifica, em face de Caxias ser uma 
cidade com mais de cem mil habitantes, ter UEMA, ter faculdades par-
ticulares, ter inclusive indústrias. Então, é preciso que o meu Governa-
dor Flávio Dino e com a Larissa implantem essa autoescola. Eu gostaria 
muito que isso acontecesse. E quero dizer a vocês, que esse pedido foi 
feito pelo vereador Daniel Barros, e pelo representante de autoescola 
de Caxias, Denilson e Domingas. Quero encerrar as minhas palavras 
dizendo que fui entrevistada na entrada aqui da Assembleia por um re-
pórter, eu não gravei o nome dele, muito educado, que me perguntava 
sobre o papel da mulher aqui na Assembleia e como eu explicava esse 
aumento para agora 10 mulheres na Casa. Eu quero dizer a Vossas Ex-
celências e compartilhar o que eu penso: eu acho chega daquela mulher 
de antigamente, nós não queremos nos vitimizar, nós queremos traba-
lhar e mostrar nosso trabalho. É por isso que nós, Deputadas, hoje, nesta 
Assembleia, estamos aqui e Vossas Excelências podem contar com o 
nosso apoio e nossa ajuda, porque a mulher, Deputado Antônio Pereira, 
que quer e que trabalha, ela consegue. Então, eu quero desejar um ano 
novo de paz, de saúde e que possamos trazer ao povo do Maranhão os 
benefícios que o Governador quer e que o Estado merece. Um bom dia 
a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) - Bom dia a todos, bom dia a todas. Senhor Presidente, eu subo 
a esta tribuna para trazer alguns assuntos. O primeiro deles foi uma 

nota de alerta à população do Estado do Maranhão em decorrência do 
aumento das internações e mortes por Covid-19. É claro e evidente que, 
de acordo com os últimos eventos, principalmente os acontecidos em 
Manaus, houve a criação de um clima de pânico e de histeria em vários 
estados do Brasil, incluindo obviamente o Maranhão. Fomos surpreen-
didos ontem por uma notícia de uma ação proposta por uma defensora 
pública e mais dois defensores, um deles inclusive da Raposa, pedindo 
um lockdown em todo o estado do Maranhão. A primeira coisa que a 
gente precisa verificar é a existência dos números. A SES, há vários 
dias, não registra taxas, números maiores do que 100 casos por dia em 
todo o Maranhão. Isso tem sido muito evidente, porém uma coisa tem 
que ser dita com verdade: aumentou bastante o número de internações. 
E aí a defensora, que há bastante tempo não estava no Maranhão, vol-
tou com uma provável sede de mostrar serviço, espera-se que sim, que 
tenha sido essa a única motivação dela, protocolou uma ação com base 
em números que são equivocados. Ela utilizou a quantidade percentual 
de ocupação de leitos no estado, ora, ela pegou e disse: ah! Estamos 
com 78/80% dos leitos de UTI, leitos clínicos, ocupados por Covid-19, 
então é hora de lockdown. Senhoras e senhores, o que aconteceu no 
período foi que os leitos, durante o período crítico da pandemia até 
o momento, foram reduzidos, e com toda a razão, por quê? Porque a 
Covid-19 reduziu. Quando acontece isso, você utiliza parte dos leitos 
que estavam disponíveis apenas para Covid para tratamento de outras 
doenças: os AVCs, os problemas cardiovasculares em geral, as cirurgias 
eletivas que por muito tempo foram suspensas. Todas as unidades fica-
ram dedicadas à covid. E como todas as unidades ficaram dedicadas à 
covid houve um atendimento eficaz. Claro, o sistema agora precisa de 
reorganização, a população precisa, todos nós, e eu me incluo, colabo-
rar também com o uso de máscaras, evitar aglomerações, mas aí a gente 
não pode chegar e pensar numa situação de decretação de lockdown, 
de maneira irresponsável, chega de fazer isso por canetada de juiz. Na 
última vez, o juiz da Vara de Interesses Coletivos e Difusos, ele deu a 
decisão em favor do lockdown. Dessa vez, ele teve uma atitude muito 
correta, que foi enviar para Secretaria de Saúde, que tem os números, 
um requerimento pedindo informações, inclusive para saber se, de fato, 
é necessário, até porque o Poder Judiciário não é responsável por me-
dida de saúde coletiva de amplo espectro. Portanto, decisão acertada 
do juiz, e a petição da prezada defensora, completamente inepta, ba-
seada em premissas falsas, em dados relativizados que não mostram a 
totalidade dos leitos do estado. Isso que dá quando a gente quer fazer 
interferência em função de saúde quando não tem expertise em saúde. 
Da mesma forma, em relação a isso, eu não poderia deixar de relatar a 
ação catastrófica do promotor Cláudio Guimarães, do controle externo 
da atividade policial. Claro, ele tem feito operações que são válidas no 
sentido de coibir aglomerações, mas a forma que tem sido feita, ele 
chegou no final de semana e subiu num palco para ameaçar todo mundo 
de prisão, lá no Quarteto Bar, aqui na área mais elitizada da cidade. 
Acontece que quando ele foi para os bairros periféricos, ele permitiu 
uma ação truculenta da Polícia Civil que acompanhava a operação. O 
policial por várias vezes ameaçou de prisão por desacato e de levar para 
Pedrinhas, um dono de bar que estava bêbado, sentado. Como é que 
você utiliza a lei e mente descaradamente dizendo que vai levar para 
Pedrinhas, alguém por crime de desacato que só precisa ir à delegacia 
assinar um TCO. Desacato cada vez mais caminha para ser um crime 
não tipificável. Isso tem que acabar, porque tem sido apenas um foco 
de abuso de autoridade. E se ele está fazendo controle externo da ati-
vidade policial, não é para ele silenciar, quando houver violações aos 
direitos das pessoas. Quer efetuar a prisão? Efetue a prisão, não fique se 
trocando com o cidadão que está bêbado, não haja com truculência, não 
faça falsa leitura da lei. Isso não pode acontecer, Cláudio Guimarães 
já vem há muito tempo agindo como se ele fosse xerife de São Luís. E 
nós não vamos permitir. A Promotoria que faz o controle de atividade 
policial, ela tem que verificar o bom andamento do cumprimento da 
atividade policial, não achar que ele é prefeito, que ele é governador do 
Maranhão, e que ele tem o poder de fechar as festas em São Luís, tem 
que fazer cumprir a lei, sim, mas de maneira republicana, democrática, 
chega desse xerifismo, aqui no Maranhão, ninguém aguenta mais. Pro-
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motor de festa vive ameaçado, o promotor não é para estar ameaçando 
ninguém, não é para subir em palco e dizer que vai colocar algema nas 
pessoas. Isso não pode acontecer. E outra coisa, é a situação da polícia 
que, infelizmente, nos últimos tempos tem acumulado erros que tem 
manchado o brilho da corporação. Pelo amor de Deus! Tem muito rumo 
a história de um perito da Polícia Civil ter sido morto pelo serviço ve-
lado da PM, por engano, Deputado Rildo, quer dizer, polícia matando 
polícia. No outro dia, teve um atropelamento, que a gente sabe que isso 
aí foi uma fatalidade, durante uma operação em que uma moto com um 
policial caiu e a van passou por cima. Infelizmente foi a óbito, e a gente 
lamenta muito pela família. Lamentamos pela morte do coronel também 
no final de semana, isso é uma tristeza grande para a Polícia Militar. Eu 
sei que, de fato, as coisas estão muito desorganizadas. Esse comando do 
Coronel Pedro Ribeiro precisa de um rumo. Secretário Jefferson, peço 
que intervenha de fato na Polícia Militar, porque o comando precisa 
de um rumo, a corporação clama, está perdida. Hoje, a cada dia, infe-
lizmente com tantas pessoas valorosas na corporação, notícia negativa 
atrás de notícia negativa, e é isso que a gente não pode admitir aqui no 
Maranhão. Quanto à Covid-19, nós seguimos vigilantes, efetuando fis-
calizações na Ilha de São Luís, recebendo sempre denúncias do estado 
do Maranhão inteiro em relação a possíveis irregularidades no fluxo de 
vacinação. Eram essas as palavras. Agradeço a oportunidade.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - Com palavra, o Deputado Adelmo Soares, por 
cinco minutos, sem partes. Deputado Adelmo declina. Com a palavra, o 
Deputado Duarte Junior, por cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos e todas, senhores e senhoras, Deputados e 
Deputadas. Abrindo os trabalhos no plenário desta honrosa Casa, eu 
quero mais uma vez agradecer a Deus por esta oportunidade. E, no dia 
de hoje, eu gostaria de fazer um registro, com muito pesar e com muita 
preocupação, quanto à realidade vivida pelas pessoas mais idosas da 
nossa cidade, da nossa querida Ilha do Amor, da nossa capital de todos 
nós. Isso porque entendo que a administração municipal, que a Prefeitu-
ra de São Luís, tem agido sem a sensibilidade adequada para com nos-
sos concidadãos. Se faz necessário gerir a coisa pública se colocando no 
lugar do outro, sentindo a dor daqueles que mais precisam e não admi-
nistrando com privilégios para privilegiados. Nós precisamos entender 
que, em nossa cidade, existem centenas, milhares de pessoas que não 
têm sequer acesso à internet, meu amigo Fábio, pessoas que residem em 
bairros mais distantes, periféricos, por exemplo, a Zona Rural da nos-
sa cidade. A Zona Rural de São Luís, que é muito visitada, durante as 
campanhas, que nos debates eleitorais, são feitas promessas de priorizar 
e olhar pela zona rural, mas quando exerce o mandato, esquece que na 
Zona Rural, existem pessoas que não têm sequer acesso à internet, ou 
qualquer dispositivo móvel, para se realizar um agendamento, em busca 
de uma vacinação. Minha amiga Detinha, é intolerável, é inconcebível 
perceber, que as pessoas idosas da nossa cidade, não estão conseguindo 
buscar a vacina para a sua adequada proteção, contra o coronavírus, 
porque a Prefeitura de São Luís exige um cadastro realizado pela inter-
net, há uma total incongruência, uma total falta de sensibilidade. E é por 
isso que eu uso a Tribuna desta Casa, para pedir para que a Prefeitura 
de São Luís, reconheça o seu erro, e altere esse modo de atendimento, e 
busque descentralizar, utilizando, por exemplo, as unidades básicas de 
saúde, para que as pessoas que residem nos bairros mais distantes, não 
tenham dificuldade de acesso, que garantam o atendimento presencial 
para que as pessoas mais idosas, possam ter acesso às suas vacinas, e 
que busque melhorar essa informatização, pois já recebi em meu gabi-
nete, e nas redes sociais, centenas de reclamações, de pessoas idosas, 
que realizaram seu atendimento pela internet, e, até agora, não tiveram 
qualquer retorno desse atendimento, desse agendamento. Um verdadei-
ro absurdo! E reafirmo: É preciso ter sensibilidade. É preciso se colocar 
no lugar do outro e utilizar o poder que nós temos para servir as pessoas, 
em especial aqueles que mais precisam. Podem ter a certeza que nós 
estamos fiscalizando, encaminhando hoje uma indicação parlamentar 
para que a prefeitura atue com sensibilidade em respeito aos mais 
idosos, em respeito aqueles que não tem sequer acesso à internet, mas 

merecem proteção e merecem ter acesso a sua vacina. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

GLALBERT CUTRIM - Deputado Wellington do Curso, por cinco mi-
nutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente e demais membros da Mesa, 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, internet, internautas, teles-
pectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso 
mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado! Que Deus estenda as suas 
mãos poderosas sobre o estado do Maranhão, sobre a sua população. 
Senhor Presidente, só destacando as nossas ações durante o período de 
recesso parlamentar, estivemos representando a Assembleia na Comis-
são Parlamentar de Recesso e as nossas ações durante esse período. 
Quero retratar aqui, principalmente, uma ação em defesa da população 
de São Luís que padece com a falta de água. Nós estivemos reunidos 
com várias comunidades, principalmente algumas comunidades da re-
gião do Itaqui-Bacanga e especificamente uma comunidade do Gapara e 
de seis bairros próximos, que sofrem com o problema da falta d’água e 
sofrem também com o problema de nove postos que existem também a 
possibilidade de contaminação. Estamos providenciando e idealizando 
uma audiência pública com todos os órgãos envolvidos, capitaneada 
pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, pela Comissão de 
Meio Ambiente, para a qual possamos convidar o Ministério Público 
Federal, o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública Federal, a 
Defensoria Pública Estadual, a Vale do Rio Doce, a Caema, a Prefeitura 
de São Luís e todos os órgãos para que possamos discutir a problemá-
tica da falta d’água e também da contaminação desses nove postos na 
região, na área. É muito fácil dizer para o cidadão “fique em casa” du-
rante a pandemia, mas como ficar em casa se não tem pelo menos o mí-
nimo, que é o bem precioso, que é a água potável em casa, para lavar as 
mãos, para lavar uma roupa, para fazer uma comida. Imagina cuidar de 
um idoso, de um recém-nascido e não ter água em casa, ter que buscar 
água na cabeça, uma lata d’água na cabeça, acordar de madrugada para 
buscar água, ter briga com vizinho, ter que ir para uma delegacia por 
conta da problemática de falta de água. Então é um tema muito impor-
tante que temos debatido, vamos trazer para a Assembleia Legislativa 
para o conhecimento e também para atuação de todos os Deputados, 
não é atuação só do Deputado Wellington, mas uma atuação que com 
certeza deverá ser capitaneada pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão em defesa da população por todos os Deputados. A nossa 
luta em defesa por água potável na região de São Luís, todo estado do 
Maranhão, mas a nossa defesa da população do Gapara, nosso respeito 
à população do Gapara. Senhor Presidente, trazemos outra demanda. 
Estivemos reunidos, nos últimos 15 dias, com produtores de eventos, 
produtores musicais, empresários, donos de bares, músicos, cantores, 
cantoras, uma atuação permanente em defesa dos empresários de entre-
tenimento. Temos muitos amigos nesta área, muitos cantores nesta área, 
e meu respeito a todos eles e a minha defesa de todos eles. Eu, muito 
antes de ser Deputado, já frequentava esses bares, esses eventos, então 
é uma luta permanente em defesa de todos os profissionais de entrete-
nimento. Há alguns abusos, alguns absurdos cometidos contra eles, e 
nós estamos inclusive lutando pelo auxílio emergencial, lutando pela 
reabertura de edital da Lei Emergencial Cultural Aldir Blanc, a criação 
de uma associação para que possa ter representatividade e essa luta per-
manente em defesa dos profissionais de entretenimento. Estão sendo 
penalizados, estão sendo prejudicados com abuso de poder em alguns 
momentos da esfera do Poder Público, fechamento de casas de shows, 
recolhimento do material de trabalho de alguns desses profissionais, e é 
um absurdo, pode ter certeza que a contaminação muito maior não está 
no bar, não está na casa de show, não está no entretenimento, e muita 
gente não fala disso. Pode ter certeza que não é na praia, não é no bar 
que está a contaminação. E a contaminação está no ônibus lotado todos 
os dias. Quer dizer que o cidadão sai de casa de 6h, 8h da manhã, num 
ônibus lotado, e não é contaminado, e não pode ir para escola, não pode 
ir para a faculdade. Quer dizer que o bar tem que funcionar só até as 
10h da noite, só até a meia noite, quer dizer que até as 10h da noite, até 
a meia noite não é contaminado, não pega o coronavírus, mas se o bar 
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funcionar de 10 até meia noite, aí vai contaminar? Que absurdo, quanta 
hipocrisia. E o mais grave, onde estava a Defensoria Pública, onde 
estava o Ministério Público, durante a campanha eleitoral, em todos os 
municípios? em São Luís? Na própria atuação do governo do Estado 
que fazia convite para participar de ações durante o período eleitoral. 
Dois pesos e duas medidas? A hipocrisia, a cara de pau, então, falta 
muito óleo de peroba para muita gente, que agora passou o período 
eleitoral e vem falar de contaminação, vem falar de protocolos. Nós 
somos a favor sim, respeitamos os protocolos, defendemos, mas temos 
que parar com a hipocrisia, quer dizer que agora tem prejuízo para a 
sociedade, e a contaminação por conta do evento, mas na hora que 
precisava do cantor, na hora que precisava do produtor para mobilizar, 
para fazer aglomeração no período eleitoral, relevava tudo isso, cheio 
de prefeito, cheio de político no palco. E agora? Agora vai perseguir, 
agora vai acabar com tudo. Então, temos que discutir, colocar na 
mesa de reunião, Governo do Estado, Prefeitura de São Luís, colocar 
Ministério Público, Defensoria, Secretaria Estadual e Municipal de 
Saúde e parar de hipocrisia, parar de hipocrisia, são homens e mulheres 
que estão perdendo seus empregos, homens e mulheres que não têm 
nem como levar a comida para casa. Então, o nosso apoio, a nossa 
defesa dos produtores de eventos, músicos, e também nosso apoio a 
todos os profissionais de entretenimento de São Luís. E, mais uma vez, 
a contaminação não está no bar nem na praia, a contaminação está ini-
cialmente no coletivo, sair de casa de 6, 8 horas da manhã, e ninguém 
vê isso. E o último questionamento: onde estava a Defensoria Pública 
durante o período de eleição? Onde estava o Ministério Público durante 
o período de eleição? Calados! Não falaram nada! E agora? Agora quer 
dizer que aumentou, e agora a culpa é do músico, a culpa é do profis-
sional de entretenimento? Então, vamos discutir esse assunto com se-
riedade, com responsabilidade por todos. Quero aproveitar para fazer o 
registro também as ações desenvolvidas pelo prefeito Eduardo Braide, 
em São Luís. Todas as vezes que existe uma denúncia, uma solicitação, 
o Prefeito Eduardo Braide e Secretário de Saúde, Dr. Joel, são solícitos, 
são atenciosos e resolvem rapidamente a problemática. Então, parabéns 
ao Prefeito Eduardo Braide e parabéns ao Secretário de Saúde, nosso 
amigo, Dr. Joel Nunes, pela atenção e principalmente as ações desen-
volvidas nesse início de vacinação. Então, fica aqui o nosso registro. 
Todas as solicitações, todas as denúncias captadas com relação a idosos, 
com relação à fila, à prioridade são prontamente atendidas pela sensibi-
lidade do Prefeito Eduardo Braide e pelo também amigo Secretário de 
Saúde Municipal, Joel Nunes. Então, parabéns ao Prefeito e parabéns 
ao Secretário Municipal de São Luís.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington, por gentileza, V. Ex.ª 
já passou quase o dobro do tempo e há outros oradores para falar ainda.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Eu 
vou só pedir ao meu Presidente... Atenção, um minuto. Inclusive, logo 
após o meu pronunciamento, Presidente, só sua benevolência, solicitar 
a V. Ex.ª que, depois que todos fizerem o pronunciamento, após a con-
clusão do Pequeno Expediente, pudesse fazer um minuto de silêncio em 
memória, em homenagem ao grande profissional da segurança pública 
e que foi abatido na semana passada. Eu quero pedir sua benevolência, 
só me dê mais um minuto para que eu possa concluir esse assunto que 
é de suma importância. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Peço só que V. Ex.ª seja breve, Deputado 
Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Eu 
aproveito o momento para mais uma vez defender a Segurança Pública 
do nosso Estado e os profissionais de Segurança Pública. Eu defendo 
aqui, nesta Casa, a segurança pública do cidadão, para que o cidadão 
tenha segurança pública, e defendo também os profissionais de segu-
rança pública, defendo a nomeação dos aprovados no concurso público 
da Polícia Militar e da Polícia Civil. Embaixo do meu sapato, tem um 
coturno; embaixo do meu terno, tem uma farda. Hoje eu ainda trago o 
sentimento de luta, o sentimento de luto e o sentimento de perda, pois, 

na semana passada, eu estive o dia todo em um velório, com o coração 
entristecido, Deputado César Pires, que é oficial também da Polícia Mi-
litar. Nobres parlamentares, assassinaram, dentro de casa, na porta de 
casa, o mais alto escalão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, um 
oficial no penúltimo posto. Mataram já soldados, cabos, sargentos, ofi-
ciais. Atentaram agora contra a vida de um oficial do mais alto posto da 
Polícia Militar. É um atentado contra o Estado! Só vamos falar alguma 
coisa quando matarem um Deputado, quando matarem o Governador, 
quando matarem uma grande autoridade?! Precisamos fazer alguma 
coisa. Os agentes de segurança pública pedem socorro. Mataram um 
oficial da mais alta patente da Polícia Militar, de forma criminosa, co-
varde, brutal, sem dó e nem piedade. Atiraram em um oficial, saíram 
da casa do oficial e voltaram para dar um tiro na cara do cidadão. Você 
imagina a dor de um adolescente, filho desse oficial, da filha desse ofi-
cial, da esposa vendo tudo, vendo que o marido foi treinado, foi treina-
do para garantir a segurança das nossas vidas. Sai de casa vivo, não sabe 
se volta vivo para casa, sai de casa vivo para defender as nossas vidas, 
sai de casa vivo, se despede da esposa, se despede dos filhos, para de-
fender as nossas vidas e não sabe se volta vivo para casa. E a esposa diz, 
o meu marido era do choque, o meu marido era treinado, dezesseis anos 
no choque, pronto para reagir, mas talvez ele não tenha reagido para 
garantir o seu bem mais precioso, que é a sua família. Deu a sua vida 
pela esposa e pelos filhos, doou a sua vida para a segurança pública do 
Estado do Maranhão, me cortou o coração, professora Socorro Waquim, 
além de um exímio agente de segurança pública, um bom filho, um bom 
aluno na academia, um bom aspirante.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - Deputado Wellington, por gentileza, porque 
ainda tem outros deputados querendo falar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Um 
excelente comandante, eu vi uma foto de quatro oficiais, de quatro 
oficiais, juntos com ele. Inclusive um oficial que trabalha nesta Casa, 
coronel Diógenes, quatro oficiais, quatro amigos, quatro irmãos, qua-
tro guerreiros e todos queriam dar a vida para estar naquele momento 
para tentar socorrer o amigo. A dor e sofrimento da família que possa 
ser confortada por Deus, que possa ser amparada por Deus. Nós não 
podemos nos calar diante da falta de atenção do Poder Público, da fal-
ta de atenção do Governador Flávio Dino contra os nossos agentes de 
segurança pública, sou Oposição ao Governador Flávio Dino, mas faço 
com muita responsabilidade e a minha cobrança é pertinente, a Polícia 
Militar do Estado do Maranhão pede socorro, tem oficiais e praças com 
depressão, tem oficiais e praças passando por necessidades, estão ma-
tando oficiais da Polícia Militar, a Polícia Militar pede socorro, chega 
de propaganda. Queremos ações que garantam qualidade de vida para 
os nossos oficiais. Finalizo, deixando o meu registro para o meu amigo, 
o meu ex-aluno, um guerreiro, um herói de verdade, Coronel Ronilson, 
descanse em paz, amigo, descanse em paz, guerreiro, descanse em paz, 
nosso herói. Presidente, se o senhor puder conceder um Minuto de Si-
lêncio, logo após o pronunciamento de todos, eu agradeço e que Deus 
abençoe a Polícia Militar de todo o Maranhão, todos os oficiais e praças.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Deputado Roberto Costa, por cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria, eu subo hoje 
nessa tribuna, Senhor Presidente, para fazer um destaque ao processo, 
digamos eleitoral, que ocorreu no Congresso Nacional nas eleições para 
Presidentes da Câmara e do Senado. Eu venho destacar aqui, em nome 
do nosso partido, o MDB, a atuação do nosso Presidente Nacional, De-
putado Federal Baleia Rossi, que conseguiu enfrentar um processo po-
lítico contra uma estrutura, contra o poder do Governo Federal de forma 
digna. Para mim, a grande vitória que o nosso Presidente Baleia Rossi 
conquistou, Deputado Antônio Pereira, foi na verdade a construção dos 
apoios que ele conseguiu, pois foram partidos da Direita, do Centro, 
destacando o apoio que ele teve da Esquerda, dos partidos de Esquerda. 
Enaltecer o PSB, enalteceu o Solidariedade, enalteceu o PCdoB. Faço 
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um agradecimento especial ao Governador Flávio Dino e à bancada 
também do PCdoB, na Câmara Federal, em nome do Deputado Rubens 
Júnior e do Deputado Márcio Jerry, que teve um papel fundamental 
em toda a articulação desse apoio ao Presidente Baleia Rossi. Foi um 
gesto inclusive de grandeza do Governador que esqueceu as questões 
paroquiais e viu o interesse do Brasil, pois o que se defendia no projeto 
do Deputado Baleia Rossi era exatamente a independência dos Poderes, 
mas, acima de tudo, a garantia, o respeito a nossa Democracia. Eu que-
ro dizer que temos muito orgulho do nosso partido, destaco aqui tam-
bém que, na reunião que nós tivemos com o Governador Flávio Dino, 
Deputado Arnaldo Melo, Deputada Socorro Waquim, participamos e 
demonstramos de forma muito clara o nosso apreço e, acima de tudo, 
o gesto que o Governador Flávio Dino fez ao Presidente Baleia Rossi. 
Então, eu não poderia, de forma nenhuma, deixar de destacar essa elei-
ção na Câmara Federal, porque eleição você não ganha só quando tem a 
maioria dos votos, você ganha nas ideias, nos projetos e, acima de tudo, 
quando você consegue unir forças divergentes em prol de um projeto 
único para o País, e foi isso que o Presidente Baleia Rossi conseguiu. 
Há muitos anos, não se via uma composição de forças tão divergentes 
em torno de um projeto. Acredito que desde o processo de 1985, na luta 
pelas Diretas já. Então, o Presidente Baleia Rossi saiu muito maior do 
que entrou nesse processo político. Como eu disse, é um orgulho muito 
grande, termos o Deputado Baleia Rossi como Presidente do nosso par-
tido. Aqui não poderia deixar de destacar esses apoios importantes que 
o Presidente Baleia Rossi teve, inclusive aqui no Maranhão. E também 
queria aqui enaltecer a eleição no Senado, ontem, do nosso Senador 
Weverton que também foi eleito 4º Secretário do Senado Federal, mos-
trando mais uma vez a sua força de articulação no Senado, em Brasília, 
até porque ele tem sido uma mão importante para o Maranhão na defesa 
dos interesses dos municípios do nosso estado, na questão inclusive de 
defender recursos para os municípios maranhenses. Tem sido um Sena-
dor extremamente atuante e, já no seu primeiro mandato, consegue se 
notabilizar como uma das grandes lideranças do Congresso Nacional. 
Muito obrigado, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Deputado César Pires, por cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do 
orador) - Que Deus abençoe a todos nós! Senhor Presidente Glalbert 
Cutrim, Senhores da Mesa. Senhor Presidente, eu quero desejar a todos 
nós uma legislatura de paz, sabedoria, e sobretudo de manutenção das 
nossas convicções tanto para Mesa quanto para os meus pares. Senhor 
Presidente, tenho assistido por parte de sua excelência, o senhor gover-
nador, a cobrança, e só cobrança, do senhor presidente da República 
para a manutenção do auxílio emergencial. Assisti na entrevista coletiva 
do presidente Othelino dando relevo a essa situação proposta pelo go-
vernador do Estado, senhor Flávio Dino, ou seja, Executivo e Legisla-
tivo, dentro do seu patamar maior, presidente e governador, propondo a 
cobrança ao presidente da República. Ora, se há uma cobrança ao poder 
discricionário também do governador fazer esse tipo de atitude, e foi 
alicerçado em cima desses conceitos que eu fiz um requerimento à sua 
excelência, o senhor o governador, que também fizesse uma proposta 
desse auxílio emergencial, circunstancial, à população do Maranhão. 
É bom que se saiba que o Maranhão tem quase 13% da sua população 
abaixo da linha de pobreza, ou seja, ganhando menos de 85 reais. Não 
foi a questão pandêmica que levou a essa realidade, mas a historiografia 
nos trouxe até aqui nessa mesma situação. Se o governador cobra tanto 
do presidente da República, mas se esquece de fazer o seu dever de 
casa quando ele também poderia assim fazer. Nós vimos aqui a forma 
com que o governador fez de subtrair de dois bilhões, cento e oitenta e 
sete milhões de reais do sistema de segurança para dois bilhões, cento 
e onze. E a miséria está posta aí na rua com morte de militares, com 
morte de policiais que apenas veem flores para poder emoldurar as se-
pulturas, mas, na verdade, não fez nada antes para que pudesse evitar 
esse tipo de procedimento. No entretanto, saiu em 2018 de cinquenta e 
seis para oitenta e nove milhões o sistema de propaganda do governo 
para propalar o quê? A miséria do povo do Maranhão imposta também 

não só pela pandemia, mas por ele. Ora, se pode fazer esse exagero 
no campo midiático, por que também não dar a contrapartida ao povo 
do Maranhão com a fila emergencial de ao menos duzentos reais, ou 
seja, 1/3 do que ele cobra para o governo federal. O relevo dado pelo 
Presidente Othelino Neto vem na verdade dizer por que eu fiz isso. Se 
Presidente da Casa. Se Governador do Maranhão propõe com sabedoria 
isso, e aqui eu não quero condená-los, pelo contrário, o que eu quero 
dizer é que o Governador Flávio Dino tem o poder discricionário de 
também propor a essa Casa, se for o caso, algum auxílio emergencial 
de duzentos reais, que somado aos seiscentos que ele cobra tanto do 
governo federal, daria oitocentos ao sistema de pobreza do Maranhão, 
que agora com lockdown ou não, na verdade, está imposta pela própria 
circunstância econômica ao patamar de miséria ainda mais elevado. O 
que eu quero, Senhor Governador, é que o senhor saia, na sua ausência, 
na sua estéril memória de poder produzir alguma coisa, usa o seu twit-
ter, diuturnamente, para fazer crítica ao governo federal e se esquece de 
propor, nesse hiato de ideia que V. Ex.ª tem, alguma coisa para o povo 
do Maranhão na pandemia. Alardeia a sua contribuição para as vacinas 
com apenas luvas e seringas, como se fosse pressuposto básico de tudo, 
o restante é feito pela prefeitura. E, diga-se de passagem, alguns da 
Prefeitura se recusaram até a receber essa mísera seringa e essa mísera 
luva para poder exercitar esse direito de vacinação. Vamos sair desse 
pedestal falso, Governador, e venha ser propositivo. Larga esse ódio, 
esse ranço, e venha propor. Nós passamos, a oposição, o mês de janeiro 
todinho apostando e o mês de dezembro, votando tudo aquilo que era 
necessário para poder minimizar a dor, a miséria e a desigualdade so-
cial aqui do Maranhão. Fizemos vista grossa para tudo. Então, não foi 
falta de apoio desta Casa, não foi falta de apoio do povo, mas foi falta 
de apoio da intencionalidade maior do governo de fazer alguma coisa. 
Venha, Governador, use o seu poder discricionário, utilize a mesma me-
dida que V. Ex.ª usa para cobrar do Presidente da República, utilize para 
poder fazer alguma coisa. Tenho certeza de que será unanimidade desta 
Casa o apoio ao seu auxílio emergencial, circunstancial, agora para a 
questão pandêmica. Governador, R$ 200,00. O senhor pode! O senhor 
usa para mídia muito e não pode dar isso, Governador? Como e que 
pode para a mídia, para vender o quê, Governador? A sua ausência de 
“criacionice” ou suas invencionices, que não chegam ao seio da popula-
ção do Maranhão! Assim, Governador, é que eu lhe peço: use o mesmo 
peso, a mesma régua para que V. Ex.ª também possa ajudar também 
o povo do Maranhão. Ajude, Governador, são R$ 200,00. Agregue ao 
sentimento governamental, faça a sua parte, esqueça o governo federal, 
faça a sua parte, ou o senhor não tem competência para assim fazer e vai 
utilizar sempre do espaço midiático, pago com a aprovação desta Casa 
e com o poder público, para poder simplesmente fazer críticas sempre e 
eternamente ao governo federal? Proponha, Governador, seja proposi-
tivo, seja executivo e exerça seu direito discricionário de fazer alguma 
coisa pelo povo do Maranhão. R$ 200, Governador.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - Deputado Zé Inácio, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador) 
- Senhor Presidente, Deputado Glalbert, que tem conduzido muito bem 
esta Casa nesses últimos dias, Deputados e Deputadas. O que me traz 
mais uma vez a esta tribuna é para tratar de um tema que é de interesse 
nacional, mas de interesse do nosso povo do estado do Maranhão. Pri-
meiramente, eu quero dizer aos colegas que quero contar com o apoio 
de Vossas Excelências. Há dois requerimentos que fiz, protocolei, para 
que sejam apreciados por este Plenário. Um trata de requerimento enca-
minhado ao Ilustríssimo Senhor Presidente da República, à Presidência 
da Câmara Federal e à Presidência do Senado, aos nossos Deputados 
federais e aos nossos Senadores, solicitando empenho da bancada no 
sentindo de impedir o fechamento de várias agências do Banco do Bra-
sil aqui no estado do Maranhão. Na verdade, esse movimento tem que 
ser uma ação que impeça a reestruturação do Banco do Brasil que re-
presenta o fechamento de 360 agências Brasil afora e a demissão de 
algo em torno de cinco mil trabalhadores e trabalhadoras do Banco do 
Brasil. Nesse sentido, apresento o requerimento para que seja apreciado 
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pelo plenário da Casa para que os deputados possam se manifestar, os 
deputados do Maranhão, dizer que não concordam com essa política 
que está sendo implementada pelo governo federal que vai representar 
o fechamento de agências e demissão de funcionários. Aqui no Mara-
nhão, há previsão de fechamento de duas agências, aqui na cidade de 
São Luís, que é a agência do Cohatrac e Reviver, uma no município de 
Bacabal, que é a agência Teixeira Mendes, uma na cidade de Impera-
triz, na Praça da Cultura, e outra em Caxias, agência Volta Redonda, 
além de dois postos de atendimento na cidade de Governador Archer e 
Santa Quitéria. E os funcionários do Banco do Brasil aqui no Maranhão 
serão em torno de 130, ou seja, 130 famílias de maranhenses que estão 
correndo o risco de serem demitidos. Então, precisa que essa Casa se 
manifeste e a nossa posição é importante porque aqui é a voz do povo 
do Maranhão para que a gente possa fazer ecoar no Congresso Nacio-
nal. Outro requerimento que apresentei, e quero contar com o apoio dos 
colegas, e esse requerimento também é direcionado à Presidência da 
República, aos deputados federais do Brasil e do Maranhão, aos nossos 
senadores é no sentido de que o governo federal, e é importante que a 
Assembleia Legislativa se manifeste a respeito, que a gente possa co-
brar que o governo federal permaneça, mantenha ou volte com o auxílio 
emergencial, auxílio emergencial este que foi extinto no final do ano 
passado, em dezembro, e há uma necessidade premente, não só pelo 
avanço dessa segunda onda do coronavírus, que tem crescido muito não 
só em número de casos, mas também de óbitos, este mês de janeiro, se 
comprovou, se comprovou isso e o mês de fevereiro, março há indi-
cativos que sejam meses muito difíceis para a população brasileira. E 
aquela população que vai ter mais dificuldade ainda de adquirir uma 
renda para sua sobrevivência e aí nós estamos falando de 40% da popu-
lação brasileira que recebeu auxílio emergencial, nós estamos falando 
aí de vinte e oito milhões de famílias Brasil afora que se beneficiaram 
do auxílio emergencial, nós estamos falando de mais de sessenta e cin-
co milhões de brasileiros que necessitam do auxílio emergencial para 
sobreviver, enfrentar esse momento dessa crise sanitária que repercute, 
tem uma representação, uma repercussão forte na situação econômi-
ca dos brasileiros, sobretudo aqueles que ganham um terço do salário 
mínimo, menos de um terço do salário mínimo, e aí é necessário, e 
é necessário e é por isso que eu ouvi atentamente a manifestação do 
deputado César Pires, essa incumbência é até pela possibilidade real de 
ter recursos financeiros para arcar com esse tipo de política, uma ação 
do governo federal. Nós estamos vendo, no mundo todo, os países se 
comprometendo e fazendo essa ação para atender às famílias que estão 
sofrendo com a crise econômica. Então, não é o governo do Estado do 
Maranhão, o Governador Flávio Dino, ainda que tenha a boa vontade de 
fazer um auxílio emergencial estadual, mas os cofres públicos do Esta-
do não têm condições de arcar com R$ 200,00 para atender a milhares 
de famílias, porque o Maranhão é um dos estados com maior contingen-
te de famílias necessitando do auxílio emergencial. Para atender alguns 
e não atender outros, não existe como fazer uma política pública que 
não seja voltada a todos aqueles que realmente necessitam. Então não 
dá para o deputado César Pires subir a esta tribuna, fazer um discurso 
de cobrança ao Governador Flávio Dino e se omitir a cobrar a continui-
dade do auxílio emergencial em nível nacional que o governo federal, 
sim, tem condições de arcar com esse auxílio, até porque assim o fez no 
ano passado, mostrando que tem dinheiro sobrando, até porque gastou 
mais de R$ 3,5 bilhões para eleger o atual Presidente da Câmara. É isso, 
Senhor Presidente. Muito obrigado pela tolerância do tempo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Deputada Socorro, por cinco minutos, sem 
apartes.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) - Obrigada, Senhor Presidente. É importante a nossa par-
ticipação assim como de todos. Quero começar, Senhores Deputados 
e Senhoras Deputadas, parabenizando o Senhor Presidente que aqui 
preside esta Sessão, assim como a Mesa eleita para o biênio 21-23, 
desejando o melhor trabalho, maior compromisso possível, que eu sei 
que todos terão. Senhor Presidente, estamos iniciando uma legislatura, 
e quero agradecer a Deus por estarmos mais uma vez aqui, nesta Casa, 

cumprindo o papel social e político de estar na defesa do povo do Ma-
ranhão, na defesa do povo da região leste e da região especifica dos 
Cocais, onde vivo, onde tenho família e onde construí a minha história 
política basicamente. Quero também ressaltar a gratidão por ser sempre 
tão bem recebida nesta Casa e pelos colegas que aqui dividem comigo 
as preocupações pelo engrandecimento do estado. Senhor Presidente, 
também venho nessa tribuna, assim como fez o deputado Roberto Cos-
ta para destacar um excelente trabalho realizado pelo deputado Baleia 
Rossi, ao longo dessa campanha para presidir a Câmara Federal e que 
representa também o meu partido, o MDB. Ele viajou por todo o Brasil 
fazendo alianças importantes em prol de uma Câmara livre e indepen-
dente. E esse é um conceito e um entendimento que certamente deve 
nortear e norteia todas as Câmaras, sejam municipais, estaduais, como 
deve nortear a Câmara Federal. Ele se mostrou o mais preparado para 
estar à frente da Câmara Federal, basta ouvi-lo, em todos os seus pro-
nunciamentos, em todos os programas que falou de uma proposta clara, 
onde pudesse estar defendendo os interesses maiores do país. Recen-
temente, o deputado Baleia Rossi esteve aqui no Maranhão, estivemos 
ao seu lado, nessa agenda, e foi extremamente satisfatório vermos, de 
perto, que o nosso MDB está tão bem representado com o presidente 
Baleia no comando e podemos dizer que o MDB hoje tem uma nova 
cara devido essa nova gestão. é um partido que como fênix tenta se 
renovar, tenta se reanimar, tenta se reinventar, exatamente mesmo sen-
do o grande ou maior partido do Brasil, mas começa compreender que 
precisa dar passos largos no sentido da sua reformulação não do dis-
tanciamento do seu tema maior, que é a defesa da democracia no país. 
Mas principalmente para renovar os seus quadros e sua forma de pen-
sar. Os núcleos partidários do MDB, seja da juventude, seja afro, seja 
da diversidade, seja da mulher, tudo isso é essa inovação que o MDB 
trouxe dando oportunidade a todos, colocar, deputado Arnaldo Melo, 
dentro do partido as suas ideias, seus ideais, seus contraditórios e suas 
convergências para o engrandecimento do pais. E eu que tenho repre-
sentatividade junto ao MDB Mulher Nacional, também destaco aqui o 
trabalho que venho fazendo ao longo dessa história, fazendo com que 
as mulheres cada dia mais compreendam, assimilem e se empoderem, 
da possibilidade de fazer política, deputada Betel, com P maiúsculo, 
uma política onde ela participa, onde seja efetiva. E queria agradecer, 
principalmente, Senhor Presidente, ao Governador Flávio Dino, pelo 
o seu grande gesto democrático ao receber aqui o Presidente Baleia, 
no Palácio dos Leões, e se tornar um dos articuladores da eleição de 
Baleia à Presidência da Casa Legislativa Nacional, principalmente, 
construindo essa aliança de apoio entre o PCdoB e o MDB Nacional. 
Isso foi muito importante, por quê? Porque nós estamos vivendo um 
momento onde a pandemia, onde a economia, todos os discursos feitos 
nessa manhã se encaminham nessa direção, nos preocupam, mas nos 
convocam a cada dia mais o comprometimento para ajudar a resolver 
essas questões e vencer toda essa epidemia. E sem esquecer que tudo 
isso, que essas diferenças partidárias não estão acima dos interesses... 
estou terminando, Senhor Presidente, não estão acima dos interesses 
do povo brasileiro, mas precisam ser superadas em uma agenda forte, 
firme, de recuperação, não só da saúde enquanto estrutura de oferta ao 
povo brasileiro, ao povo maranhense e ao povo de todos os municípios, 
mas principalmente da economia deste País. Aqui foi destacado que 
27 milhões de brasileiros hoje estão vivendo na linha da pobreza. Uma 
média de 8.20% é o custo diário, Deputada Helena, que um brasileiro 
hoje nessa linha de pobreza vai ter para se manter. Isso é grave, isso nos 
convoca à luta. Então, defender a harmonia entre os Poderes como pilar 
da democracia brasileira e a independência das Casas Legislativas, aci-
ma de tudo, e não é fazer oposição, mas é ter posição para que realmen-
te possamos movidos, por interesses republicanos, estar reconstruindo 
melhor o País. Também quero destacar aqui que Simone Tebet, depois 
de 190 anos de existência do Senado Federal, foi a primeira mulher que 
teve coragem de se candidatar à Presidência daquela Casa. Não venceu 
também assim como Baleia, mas ela venceu o medo, ela venceu o re-
ceio, ela venceu porque a sua afirmativa de candidatura era, sobretudo, 
estar, Deputada Detinha, trabalhando pelas políticas públicas para as 
mulheres, não só para o empoderamento delas, mas porque a mulher 



  60       QUINTA-FEIRA, 04 DE FEVEREIRO DE 2021                                                     DIÁRIO DA ASSEMBLEIA60
representa a família que precisa ser constituída dentro de um sistema de 
paz, de harmonia e de economia forte. E aí também é por essas partici-
pações femininas, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, que destaco 
a importância de mulheres trabalharem nesta Casa também nessa dire-
ção. Conversava, há pouco, com o Deputado Duarte sobre um projeto 
que está aqui, nesta Casa, e ele está propondo a criação de uma lei que 
discute e defina a Política Estadual de Continuidade de Formação para 
Mulheres, para prepará-las para o mercado de trabalho. Importantíssi-
mo! Mas nós, mulheres, Deputada Daniella, precisamos, acima de tudo, 
a partir daqui, estarmos de prontidão para ajudarmos os companheiros 
homens a pensarem não como mulheres, mas a pensar que as mulhe-
res são a família brasileira que precisa, acima de tudo, ter condições 
de sobrevivência digna. Quero terminar parabenizando mais uma vez a 
Mesa Diretora desta Casa, desejar um trabalho profícuo, desejar muitas 
discussões, muitos temas importantes e que tudo isso discutido aqui 
seja um conjunto, seja uma obra para que nós possamos navegar para 
um Maranhão mais forte, um Maranhão mais vigoroso, para um Mara-
nhão onde a economia continue acelerando, porque estamos vendo, pela 
televisão, que o Maranhão registrou o maior crescimento na inscrição 
de empregos no Estado, no período de pandemia. Isso é importante? 
É, mas é preciso fazer cada vez muito mais. Muito obrigada, Senhor 
Presidente. Obrigada a todos os companheiros. 

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTA-
DO GLALBERT CUTRIM –  Parecer nº 769/2020, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. Redação Final ao Projeto de Lei nº 
381/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. 
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Parecer nº 721/2020, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania em Redação Final ao Projeto de Lei nº 113/2019, de 
autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Os 
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Ambos 
vão à sanção. A próxima Sessão fica para a próxima terça-feira, dia 09 
de fevereiro, e nada mais havendo a tratar...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) – Senhor Presidente, pedir a V.Exa. um Minuto de Silên-
cio em memória do Tenente-Coronel, Ronilson, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Exatamente, peço que zere o cronômetro e 
fiquemos em posição de respeito para o Minuto de Silêncio. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, Deputado Wellington, só agradecer, agradecer a todos 
os Deputados. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Só para finalizar, em homenagem ao Delega-
do Antônio Martins que teve a vida ceifada pelo coronavírus, que era 
Chefe da Inteligência da Polícia Civil do nosso Estado. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Nada 
mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Septuagésima Segunda Sessão Ordinária da 
Segunda Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia dezessete de 
dezembro de dois mil e vinte.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo Ama-

ral.
Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados 

(as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira, Ariston, 

Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella 
Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Hele-
na Duailibe, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Glalbert Cutrim, Hélio 
Soares, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco 
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Ro-
berto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e 
Zito Rolim. Participaram remotamente os (as) Senhores (as) Deputa-
dos (as): Andreia Martins Rezende, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo 
Holanda, Edson Araújo, Pastor Cavalcante.  Ausentes os (as) Senhores 
(as) Deputados (as): Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Fernan-
do Pessoa, Mical Damasceno, Neto Evangelista e Zé Inácio Lula. O 
Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a 
proteção de Deus. Em seguida, determinou a leitura do texto bíblico, 
do Resumo da ata da sessão anterior, que foi aprovado, e concedeu a 
palavra aos (as) Deputados (as): Othelino Neto, Felipe dos Pneus e Rigo 
Teles. Não havendo mais oradores inscritos no tempo regimental des-
tinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem 
do Dia anunciando em único turno, os Pareceres nºs 769 e 721/2020, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), em redação 
final, aos Projetos de Lei nºs 381/2019 e 113/2019, respectivamente, de 
autoria do Deputado Duarte Júnior, ficaram transferidos devido ausên-
cia do autor. Ainda em único turno, foi aprovado o Parecer nº 722/2020 
da CCJC, em redação final, ao Projeto de Lei nº 515/2019, de autoria 
do Deputado Wellington do Curso, que assegura, no âmbito do Estado 
do Maranhão, a prioridade de atendimento para emissão de Carteira de 
Identidade e Carteira de Trabalho, às mulheres vítimas de violência do-
méstica e familiar. O Respectivo projeto de lei foi encaminhado à san-
ção governamental. Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência 
o Projeto de Lei nº 361/2020, (Mensagem nº 096/2020), de autoria do 
Poder Executivo, que institui o regulamento de segurança contra incên-
dios das edificações e áreas de risco no Estado do Maranhão, com pa-
recer favorável da CCJC e da Comissão de Obras e Serviços Públicos; 
Projeto de Lei nº 343/2020, (Mensagem nº 085-b/2020), de autoria do 
Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual  2020-
2023, instituído pela Lei nº 11.204, de 31 de dezembro de 2019, com 
parecer favorável da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização 
e Controle. Foram estes encaminhado à sanção governamental. Ainda 
em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, com parecer favo-
rável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foi aprovado e 
encaminhado à sanção governamental o Projeto de Lei n° 279/2020, de 
autoria do Deputado Adriano, que dispõe sobre a organização Adminis-
trativa da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. Na sequência, 
o Plenário aprovou os Requerimentos nºs 395/2020, de autoria do De-
putado Ciro Neto, solicitando que seja submetido ao regime de urgên-
cia, para discussão e votação em Sessão Extraordinária a realizar-se 
logo após a presente sessão os Projetos de lei  nºs: 431/2019 e 289/2020, 
ambos de sua autoria; Requerimento nº 397/2020, de autoria do Depu-
tado Rafael Leitoa, no mesmo sentido, para que seja votado em regime 
de urgência os Projetos de Lei nºs: 369/2020, do Tribunal de Contas 
do Estado do Maranhão; 366/20, do Poder Executivo; o Projeto de Lei 
Complementar nº 011/2020, da Procuradoria Geral de Justiça do Estado 
e o Projeto de Resolução Legislativa nº 045/2020, da Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa do Maranhão. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente convocou uma Sessão extraordinária, na forma dos Requeri-
mentos ora aprovado e encerrou a Sessão e determinou que fosse lavra-
do o presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado. 
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São 
Luís, 03 de fevereiro de 2021.

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado César Pires
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Rildo Amaral
Segundo Secretário, em exercício
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P O R T A R I A   Nº 005/2021

O DIRETOR DE  RECURSOS  HUMANOS DA ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo GED 
nº 000354/2020-AL.,

R E S O L V E:

CONCEDER a servidora JORDANIA MOURA RIBEIRO, ma-
trícula nº 1604396 deste Poder, 180 (cento e oitenta) dias de Licença 
Gestante, de acordo com o Art. 138 da Lei nº 6.107/94 (Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado do Maranhão), alterado pela Lei 
nº 10.464 de 07 de junho/2016, devendo ser considerada a partir do dia 
22  de dezembro de 2020.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
GABINETE DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 
São Luís, 03 de fevereiro de 2021.

P O R T A R I A  N º 007/2021

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo GED nº 
0024/2021,

R E S O L V E:

CONCEDER ao servidor RAIMUNDO TEIXEIRA RODRI-
GUES JUNIOR, matrícula nº 1630131, deste Poder, 60 (sessenta) dias 
de Licença-Prêmio, referente a parte do quinquênio 2014/2019 nos ter-
mos do Art. 145 da Lei nº 6.107/94 (Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis do Estado do Maranhão), devendo ser considerada a partir do dia 
01 de fevereiro do ano em curso.

DÊ-SE CÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

AS- SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 
São Luís, 04 de fevereiro de 2021.

P O R T A R I A   Nº   036/2021 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o que consta do Processo nº 0143/2021-AL., 

R E S O L V E: 

COLOCAR o servidor ANSELMO FEITOSA DE SOUSA, 
matrícula nº 700708, Assistente Legislativo Administrativo deste Po-
der, à disposição da Câmara dos Deputados, para ocupar o cargo em 
comissão de Secretário Parlamentar, CD-CC-SP-25 no Gabinete do 
Deputado Gastão Vieira, com ônus para esta Casa Legislativa. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 03 de fevereiro 
de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Adminis-
trativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administrativa nº 
955/2018, ADJUDICO o GRUPO 13 à empresa TORQUATO FER-
NANDES ENGENHARIA LTDA, CNPJ , nos termos do Edital, seus 
anexos e da proposta vencedora; HOMOLOGO o resultado do Pregão 
Eletrônico nº 018/2020-CPL/ALEMA, em conformidade com o Pare-
cer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo 
Administrativo nº 1833/2020-ALEMA e AUTORIZO a celebração do 
contrato com as empresas DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CNPJ 
04.315.383/0001-48, com valor global de R$ 691.033,45 (Seiscentos 
e noventa e um mil, trinta e três reais e quarenta e cinco centavos); L 
AGUIAR RIBEIRO EIRELI, CNPJ 30.346.271/0001-64, com valor 
global de R$ 289.178,41 (Duzentos e oitenta e nove mil cento e se-
tenta e oito reais e quarenta e um centavos); GRUPO NORDESTE 
REFRIGERAÇÃO, CNPJ 08.374.804/0001-62, com valor global de 
R$ 189.925,40 ( Cento e oitenta e nove mil novecentos e vinte e cin-
co reais e quarenta e cinco centavos); e TORQUATO FERNANDES 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ n. 03.709.906/0001-78, no valor de R$ 
4.239.735,06 (Quatro milhões, duzentos e trinta e nove mil, setecentos 
e trinta e cinco reais e seis centavos) nos termos do Edital, seus anexos 
e das Propostas vencedoras, assim como AUTORIZO a emissão da 
Nota de Empenho em favor das empresas vencedoras. Encaminhe-se 
à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 
13 de janeiro de 2021. Deputado Othelino Neto. Presidente 




